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PHỤ LỤC THÔNG TIN VỀ “SỰ TRỞ THÀNH GÁNH NẶNG XÃ HỘI” (PUBLIC CHARGE) CHO DI DÂN 
CƯ NGỤ TRONG QUẬN FAIRFAX VỚI SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA ĐẠI DỊCH COVID-19  

NGÀY 19 THÁNG 5 NĂM 2020 
 

Thông điệp cho cộng đồng: 

Thông tin này được thành lập bởi Bộ Dịch vụ Gia đình và Văn phòng Quản lý Chiến lược cho Dịch vụ Y tế và Con người, nhằm mục đích 

giáo dục và hoàn toàn không liên quan đến bất cứ vấn đề gì thuộc tư vấn pháp lý.  Thông tin đã được cập nhật để bao gồm hướng dẫn về 

việc nhận các sự giúp đỡ hoặc các dịch vụ liên quan đến COVID-19.  Nếu bạn hoặc gia đình của bạn bị ảnh hưởng bởi quy luật “Gánh nặng 

xã hội” này, quý vị nên gặp luật sư để tham khảo và được giúp đỡ.      

 

“Gánh nặng xã hội” là một quyết định được đưa ra bởi các quan chức trong bộ di trú về việc một người mới nhập cư có khả năng trở nên 

phụ thuộc, hoặc trở thành gánh nặng cho xã hội và chính quyền, họ sẽ lệ thuộc chủ yếu vào tài chính của chính phủ.  Quy luật mới có hiệu 

lực vào ngày 24 tháng 2 năm 2020 và thông tin từ chính phủ liên bang đã được ban hành vào tháng 3 năm 2020, nhằm xác nhận và làm sáng 

tỏ việc nhận lãnh những sự giúp đỡ liên quan đến COVID-19, sẽ có hay không, ảnh hưởng đến quyết định sẽ bị buộc tội hoặc sẽ ảnh hưởng 

không tốt đến người đã bảo trợ tài chánh.  Nếu một cá nhân được xác định là một “Gánh nặng xã hội”, đơn xin nhập cư hoặc ở lại Hoa Kỳ 

của họ có khả năng bị từ chối. Điều này sẽ bị ảnh hưởng khi cá nhân này nộp đơn xin thị thực, thay đổi tình trạng di trú, (ví dụ: thẻ xanh, hay 

gia hạn thời gian di trú v..v..).  Quy luật này cũng được sử dụng cho Thường trú nhân hợp pháp (chủ thẻ xanh) rời khỏi Hoa Kỳ từ 180 ngày 

trở lên. 

 

“Gánh nặng xã hội” được xác định bởi các khoản quyền lợi công cộng trực tiếp, đã nhận được từ đương đơn. Trong đó Gia đình, thành viên 

gia đình, kể cả trẻ em, đều được hưởng quyền lợi do chính quyền giúp đỡ mà không bị ảnh hưởng hoặc vi phạm quy luật này. Dưới đây là 

biểu đồ minh họa sự tác động chính xác của một số dữ liệu liên quan đến sự quyết định đương đơn có vi phạm đến quy luật “Gánh nặng xã 

hội”(GNXH ); bao gồm cả sự cứu trợ những trường hợp khó khăn vì COVID-19. 

 
 
 

Hỗ trợ/Quyền lợi Vi phạm quy luật 
(GNXH) COVID-19 Testing and Resources 

COVID-19 thử nghiệm, chữa trị và sự phòng ngừa kể cả sự tiêm chủng ngăn ngừa trong tương lai. Không! Kể cả nếu 
tài trợ bởi Trợ cấp y 
tế hoặc lợi ích công 
cộng. 

Giảm giá sau sự hồi phục, ngân phiếu từ đạo luật CARES mà cá nhân và gia đình được nhận nếu đủ 
điều kiện, đã được tự động gởi 1 lần vào mùa Xuân, 2020(tiền hồi thuế) 

 Không! 

Đại dịch: thức ăn cho trẻ em có nhu cầu (P-EBT)($5.70/ngày cho 66 ngày)  Không! 
Hỗ trợ thất nghiệp do đại dịch Không! 

Lợi ích công cộng và Hỗ trợ tài chính  
Hỗ trợ tạm thời cho các gia đình nghèo khó (TANF) Có! 
Các chương trình hỗ trợ tiền mặt để duy trì thu nhập, Có! 

Chương trình hỗ trợ dinh dưỡng bổ sung (SNAP)- tem thực phẩm. Có! 

Chương trình bảo trợ bổ sung cho người tàn phế (SSI) Có! 

Các chương trình hỗ trợ không tiền mặt được tài trợ bởi tiểu bang và địa phương. Không! 

Chăm sóc sức khoẻ  
Trợ cấp y tế cho cá nhân dưới 21 tuổi, trong khi mang thai và tối đa 60 ngày sau khi sinh và những 
trường hợp chăm sóc khẩn cấp. 

Không! 

Các chương trình bảo hiểm sức khỏe cho trẻ em, bao gồm FAMIS PLUS, FAMIS và chăm sóc y tế cho 
quan hệ đối tác trẻ em (MCCP)  

Không! 

Chăm sóc sức khỏe cho người không có bảo hiểm y tế được cung cấp tại các phòng khám và trung 
tâm. 

Không! 

Đạo luật chăm sóc sức khỏe giá phải chăng cho người có thu nhập thấp, kể cả sự hỗ trợ từ thuế chiết 
khấu và những hỗ trợ của cơ quan chi nhánh. (Affordable Care Act). 

Không! 
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Trợ cấp y tế cho cá nhân từ 21 tuổi trở lên, trừ khi có thai và trong thời hạn 60 ngày 
sau khi sinh. 

Có! 

Hỗ trợ thực phẩm  
Chương trình dinh dưỡng bổ sung đặc biệt cho phụ nữ, trẻ em và trẻ sơ sinh(WIC)  Không! 
Ăn trưa miễn phí hoặc giảm giá trong trường học.  Không! 

Bữa ăn miễn phí được phân phối từ các cơ sở từ thiện địa phương.  Không! 
Thức ăn hộp hoặc các thực phẩm hỗ trợ khác như thẻ quà tặng để mua thực phẩm  
 
 
 
 
 
 

Không! 

Nhà ở  
Hỗ trợ thuê nhà, cũng cấp thông qua các quận huyện, tiểu bang, tổ chức phi lợi nhuận  Không! 
Hỗ trợ năng lượng, và tiện nghi, tài trợ qua các quận, tiểu bang, tổ chức phi lợi nhuận  Không! 

Phiếu chọn nhà thuê (section 8) và các chương trình hỗ trợ nhà ở từ liên bang  Có! 

Lao động/việc làm  
Bảo hiểm thất nghiệp  Không! 

Hỗ trợ tìm việc làm và chương trình đào tạo ngành nghề cho người có nhu cầu  Không! 
 
 

Người nhập cư được miễn trừ quy luật “Gánh nặng xã hội” 

Cá nhân được miễn trừ từ quy luật “ Gánh nặng xã hội” là những người đang trong tình trạng tị nạn, đang đăng 
ký xin tị nạn, những người đã thoát khỏi từ những tổ chức hoặc cá nhân buôn người, cá nhân bị bạo lực gia 
đình, hoặc là nạn nhân của các tội phạm nghiêm trọng khác (chiếu sự khán T hoặc U); VAWA tự khiếu nại, cá 
nhân trẻ nhập cư trong trường hợp đặc biệt, và cá nhân nhập cư với những sau khi hoàn tất những điều kiện 
thử thách do sở di trú đề nghị. Quyền lợi nhận được của những cá nhân thuộc các trường hợp này là hợp pháp. 
Những cá nhân phục vụ trong quân đội, bao gồm những cá nhân trong lực lượng dự bị sẵn sàng của Lực lượng 
Vũ trang Hoa Kỳ, kể cả vợ chồng con cái họ cũng được miễn trừ. 

 

             Nguồn dữ liệu  
 

Thông tin về quy luật “Gánh nặng xã hội” và sự tác động của nó đối với các quyền lợi và các chương trình hỗ 
trợ liên quan được thu thập từ trang mạng của sở di trú và dịch vụ nhập cư Hoa Kỳ: (www.uscis.gov/green-
card/green-card-processes- and-procedures/public-charge) và cẩm nang hướng dẫn thủ tục cho cá nhân có nhu 
cầu (www.uscis.gov/policy-manual). Thông tin về chăm sóc sức khỏe được thu thập từ trang mạng của Trung 
tâm bảo hiểm y tế và dịch vụ y tế của Hoa Kỳ cho cá nhân nhập cư một cách hợp pháp 
(www.healthcare.gov/immigrants/lawfully-present-immigrants/). 
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